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Reunidos no Edificio Fundición o día 26  de Novembro   de 2010,  ás  

10:00 horas, coa seguinte: 
 

ORDE DO DÍA 

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior 

2.  Informe do Presidente. 

3.  Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

4. Plan de formación 2011 

5. Escritos do persoal. 

- Solicitude de Técnico de Medios Audiovisuais sobre a 

consideración de posible mobilidade do seu posto. 

- Solicitude de tres Técnicos Especialistas  para dispor na 

sede de Torrecedeira da Escola de Enxeñería Industrial 

dun lugar para vestiario,  

- Dous escritos sobre posibles irregularidades na área de 

Calidade 

6.  Rogos e preguntas. 

 
 

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 

Apróbase a acta coas correccións feitas por  Mercedes Alonso, Federico Fernández e Ángel 

Torrerio. 

2.  Informe do Presidente.   

- Contratos.  Por primeira vez hai un contrato por cobertura de vacacións polo que 
haberá que telo en conta como precedente. 

A S I S T E N T E S   
 

 
CC.OO 
Marcos Estévez Orge 
Aser Ángel Fernández Rey 

Marisa Magaz Ledo 
C.I.G. 

Federico Fernández Fernández 
Carlos Mollinedo Lois 
 
U.G.T. 

Ángel Torreiro Varela 
 
C.S.I.F.  

 
 
GIUV 

 
 

D E L E G A N  V O T O   

Mercedes Alonso en Marcos 
Estévez 
Carlos Mollinedo en Federico 
 

A U S E N T E S         
 

José María Pérez Landín  
Antonio Manuel Rodríguez 
Luciano Otero Caminha 
Mercedes Alonso Alonso 
Manuel Marcos  García 
Carmen Serra Rodriguez 
Cristina Vila Pumares 
 
 
 
*DS- Delegado Sindical 



 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

Comité de Empresa de Pontevedra. Acta de 26-11-2010 2

- Resolucións reitorais  de autorización ou cese de cambio de quenda. 
- Resolucións reitorais  de autorización ou cese de traballos de categoría superior. 
- Resolución rectoral concedendo flexibilización do horario laboral. 
- Comunicación xerencial do calendario laboral correspondente ao ano 2011. 
- Comunicación da Xefa Sección Xestión de PAS  das xubilacións previstas de persoal 
laboral para o ano 2011. 
- Acordo da Xerencia e os Comités de Empresa da Universidade de Vigo sobre nomeamento 
de direccións de área  do Persoal de Administración e Servizos Laboral. 
- Acordo sobre xornada irregular para os conductores ao servizo do Reitor. 
- Instruccións para tribunais. 
- Contestación do Xerente ao Comité de Pontevedra sobre aperturas extraordinarias das 
bibliotecas universitarias durante o período de exames  de decembro 
- Información de contratos 2010. 
- Informe de impacto de xénero nas probas de acceso e provisión de postos de traballo. 
- Solicitude de reunión dos técnicos de laboratorio co Comité de Empresa de Pontevedra 
para tratar o tema da disposición adicional 9ª que figura no segundo convenio colectivo da 
Universidade de Vigo. 
- Informe da reunión mantida  Técnicos Especialistas de Laboratorios o 10 de novembro de 
2010. 
- Citación do T.S.J. Galicia Sala do Social de A Coruña sobre demanda conflicto colectivo 
interposta por Unión General de Trabajadores (FETE-UGT). Marcos estévez dubida da 
cituación correcta pois ven dirixida ao Comité Intercentros  e este órgano non existe nestes 
intres.  
-Proposta para lista de agarda T. S. análise instrumental. 
-Acta Comisión paritaria de xullo. 
- Modificación de condicións de traballo persoal de deportes Pontevedra. 
- Convocatoria de seguridade e Saude para o día 1 

3.  Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Marcos Estévez informa  do remate do proceso de elaboración da lista de agarda de T.E. 
Electrónica.  
Da conta  Marcos Estévez da reunión mantida cos Técnicos Especialistas de Laboratorio 
sobre a disposición adiccional 9ª do IIº Convenio Colectivo.   
Os Técnicos-as  foron informados  da situación e actuacións deste Comité respecto da 
adicional 9ª e de como  Xerencia está revisando procesos similares noutras universidades.  
Foi entregada unha copia para cada sindicato dun documento elaborado pólos TEL coa 
pretensión de que o Comité de Pontevedra poida utilizalo nas futuras negociacións (o 
documento será entregado a CSIF e Grupo Independiente por non estar presentes na 
reunión).Neste documento manifestan o seu dereito a promoción e deseñan un posible 
estudo que contemple un “curso tipo” válido para os diferentes perfís da categoría. 
Segundo eles, neste momento o tema da titulación non sería problema pois todos estarían 
en condicións suficientes para acceder ao grupo II. 
Marcos Estevez (CCOO) lembra que o Convenio fala de promoción, e non de 
transformación,  que suporía a eliminación das prazas de grupo III, e iso mesmo foi o que se 
lles transmitiu aos informáticos. A posición no proceso será pois común para os dous 
colectivos, de xeito conxunto e acompasado. 
Ángel Torreiro (UGT) entende que a petición do colectivo é a promoción de todas as prazas 
mediante un curso selectivo no que hai que superar unha proba. O curso sería xeneralista e 
incluiría as disparidades das diferentes prazas. 
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Federico Fernández (CIG) defende a transformación, entendendo ademais que exista  a 
exención de titulación e a realización dun curso de formación. 
Marcos Estévez informa de que de momento non hai negociación algunha ao respecto desta 
adicional. Pero sabemos que a Xerencia está traballando nela e o Comité de Pontevedra xa 
enviou unha petición de negociación en xuño. Sinala tamén a importancia neste momento de 
non terse denunciado o Convenio pois deste xeito pódense centrar os esforzos en rematar 
as adicionais do II Convenio e a negociación da RPT. Lembra que o Convenio fala de 
“prazas suficientes”. 
Os Técnicos piden ao Comité que traballen conxuntamente e con forza e sinalan dous 
puntos que o colectivo consideraría innegociables: 
 O paso de grupo supón incremento de soldo. 
 A pretensión de equiparación do grupo II ao nivel 20. 
Queda claro que as prazas serían para promoción interna cubertas polos técnicos-as 
contemplados en RPT e por promoción. Segundo os técnicos de laboratorio presentes a 
reivindicación é xusta e fai anos que debía estar remunerada. 
 
Informase logo da finalización dos prazos de Acción Social. 

4. Plan de formación 2011. 

Aprobouse a acta anterior. Xerencia presentou o informe económico de 2010, o informe da 
execución da formación de 2010 e as propostas para o plan de formación 2011.  

Dos informes presentados desprendese que quedou sen gastar aproximadamente a metade 
da partida orzamentaria. Non se puderon facer  cursos programados por falta de asistentes e 
outros aínda están pendentes de facerse. O Comité debe facer unha maior labor de información, 
publicidade  e sensibilización entre os traballadores-as. Por outra banda, e dentro de este 
contexto, tal e como tiña manifestado a anterior xerencia, esta comisión non debería denegar aos 
traballadores a posibilidade de asistencia a cursos non so de aplicación directa ao seu posto de 
traballo senón tamén aqueles que lle podan ser de utilidade para a súa promoción tal e como 
recolle  o regulamento de Formación. Solicitouse á Comisión un listado retrospectivo de asistentes 
a cursos co fin de poder profundizar no análise da situación. 

Pediuse a publicidade das actas da Comisión  e a realización dunha páxina de Formación 
onde todo-a traballador poda saber os cursos que vai a haber ao longo do ano, quen o vai a 
impartir, o programa, etc., así como ter a posibilidade de facer suxestións sobre formación en 
calquera momento. Xerencia manifesta que  está traballando nesta opción pero que xa hai un 
buzón de suxenstións que se pode empregar en  Servizo de Persoal ( 
http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/Utilidades/contacto.html ). 

Respecto á posibilidade de utilizar o Centro de Linguas para formación en idiomas os 
representantes laborais expresaron a súa sorpresa e malestar pola falta de publicidade de esta 
opción para todo o PAS e a presencia de gastos neste concepto de algúns compañeiros. Na 
última reunión da Comisión falouse desta posibilidade e de que Xerencia trataría de conseguilo. 
Parece ser que xa é posible pero ninguén informou á Comisión nin aos órganos de representación 
dos traballadores. 

Dado que sobran cartos, os representantes laborais solicitan da xerencia que publicite a 
opción de uso do Centro de Linguas da Universidade e traballe na elaboración dun convenio coa 
Escola Oficial de Idiomas. 
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Pasouse logo ao estudo das fichas de formación de 2011 pendentes de ser mellorados os 
contidos cara a próxima reunión de metade de decembro. Aser Fernández sinala a Comisión que, 
estando de acordo coa conciliación dos traballadores-as da Universidade, esta Comisión debe ter 
presente a amplitude de horarios do Persoal Laboral (quendas de mañán, tarde, noite e fins de 
semana) polo que a formación debe posibilitar a asistencia en igualdade de todos os traballadores 
tal e como fará constar por escrito para coñecemento da Comisión. 

A Xunta de Persoal Presenta un escrito en rogos e preguntas onde se pide o estudio da 
posibilidade de estadías de Formación dentro desta Comisión. 

5. Escritos do persoal. 

- Solicitude de Técnico de Medios Audiovisuais da consideración de posible 
mobilidade do seu posto. 

Acordouse redirixir o tema ao Comité de Prevención e comunicarllo ao solicitante. 

- Solicitude de tres Técnicos Especialistas  para dispor na sede de Torrecedeira da 
escola de Enxeñería Industrial dun lugar para vestiario. 

Sendo as 11:40 incorpórase á reunión Carlos Mollinedo. 

Acordouse escribir a Xerencia para que resposte ao escrito dos traballadores e informe si se 
cumpre ou non a normativa. 

-Dous escritos sobre posibles irregularidades na área de Calidade. 

1º escrito: Referente ó proceso selectivo e o posible erro na convocatoria no desconto das 
preguntas erroneas, hai que saber si houbo corrección ou non acorde coas bases da 
convocatoria. 

2º escrito: rematado o proceso, o 8 de novembro asínanse os contratos e non hai máis que 
tres contratos que se corresponden coas prazas convocadas, pero no 2008 unha sentenza 
declara traballadora indefinida a unha persoa que levaba 10 anos prestando asistencias 
técnicas a Universidade de Vigo e en primeira instancia se lle declara indefinida. A 
Universidade recorre e seguimos á espera de sentencia. Pero esta persoa está a traballar 
dentro da area de Calidade. Cuestionase se ten contrato indefinido coa Universidade. 

Segundo a información que obra en este Comité a área está formada por  tres persoas unha 
vez rematado o proceso e non hai máis contratos laborais nesta área. Cúrsese contestación 
ao remitente do escrito. 

 

6.  Rogos e preguntas. 

Marcos Estevez suxire que dado que os días 25 e 1, cadran en sábado se concedan os días de 
permiso que reflicte o Convenio e posto que a maiores temos 3 días de vacacións de Nadal se 
pida a Xerencia o peche das facultades co gallo de aforrar en gasto de mantemento. 
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Respecto das Aperturas extraordinarias da Biblioteca, Marcos Estevez sinala que haberá un 
control exhaustivo de uso e esta información debería chegar a este Comité. 

Aser Fernández pregunta si en vista dos escritos aparecidos nas listas de correo da Universidade 
referentes a compañeiros-as  este Comité ten pensado tomar algunha iniciativa. Acordase solicitar 
do Reitor /Xerencia que non se falte ao respeto neste canle . 

Federico Fernández pregunta sobre as reunións solicitadas con anterioridade  polo Comité á 
Xerencia  e que acontece coa roupa de traballo, EPIs,... 

Ángel Torreiro pide que nas distintas comisións se solicite a publicidade das actas 

Sendo as 12:30 horas remata a reunión. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


